
 

அரசகரும மமொழிகள் திணைக்களம் 

அரசகரும மமொழித்ததரச்ச்ி வொய்மூலப் பரட்ீணச 

சிங்களம்/தமிழ் I /II /III/IV ஆம் மட்டங்கள் 

 

அரசகரும மமொழித்ததரச்ச்ிக் மகொள்கககை நகைமுகைப்படுத்தல் மதொைரப்ில் 2020.10.16 ஆம் 

திகதி மெளியிைப்பை்ை மபொது நிரெ்ொக சுை்ைறிக்கக இலக்கம் 18/2020 இன் 8.1 ஆம் பந்தியின் 

பிரகொரம் மபொது நிரெ்ொக சுை்ைறிக்கக இலக்கம் 01/2014 இன் ஏை்பொடுகளுக்கு அகமை பின்ெரும் 

எழுத்துமூலத ் தகககமகளுள் ஒன்கைப் பூரத்த்ி மசை்துள்ள உத்திதைொகத்தரக்ளுக்குத் தமது 

மை்கைை அரசகரும மமொழித்ததரச்ச்ிகைப் பூரத்்தி மசை்ெதன் மபொருைட்ு ெொை்மூலப் 

பரீைக்சக்குத் ததொை்றுெதை்கொன ஒரு ெொை்ப்கப ெழங்குெதை்குரிை நைெடிக்கககள் 

முன்மனடுக்கப்பைட்ுள்ளன. 

  

i. அரசகரும மமொழித்ததரச்ச்ி எழுத்துமூலப் பரீைக்சயில் சித்திைகைதல் அல்லது 

ii. க.மபொ.த. (சொ.த) பரீைக்சயில் சிங்கள / தமிழ் மமொழியும் இலக்கிைமும் எனும் 

பொைத்தில் சித்திைகைதல் அல்லது 

iii. க.மபொ.த. (சொ.த) பரீைக்சயில் சிங்களம் / தமிழ் இரண்ைொம் மமொழியில் 

சித்திைகைதல்  

 

02. அதை்ககமை தை்தபொது உரிை எழுத்துமூலத ் தகககமககளப் பூரத்்தி மசை்துள்ள 

உத்திதைொகத்தரக்ளுக்கொன அரசகரும மமொழித்ததரச்ச்ி ெொை்மூலப் பரீைக்சக்கு விண்ணப்பங்கள் 

தகொரப்படுகின்ைன. 

 

03. அத்துைன், முகொகமத்துெச ் தசகெகள் சுை்ைறிக்கக இலக்கம் 04/2014 இன் ஏை்பொடுகளுக்கு 

அகமை கூைட்ுத்தொபனம், மை்றும் நிைதிசச்ைை் நிறுெனங்களில் தமை்குறித்த தகககமககளப் 

பூரத்்தி மசை்துள்ள உத்திதைொகத்தரக்ளும் இதை்கு விண்ணப்பிக்கலொம். 

 2020.01.01 ஆம் திகதி முதல் 2020.10.16 ஆம் திகதி வணர நிகழ்நிணல (Online) மூலம் 

வொய்மூலப் பரட்ீணசக்கு விை்ைப்பித்துள்ள விை்ைப்பதொரிகள் (2020.10.06 ஆம் 

திகதி முதல் ஆரம்பிக்க உத்ததசிக்கப்பட்டு, அனுமதி அட்ணடகள் வழங்கப்பட்டு, கொல 

வணரயணையின்றி பிை்தபொடப்பட்ட வொய்மூலப் பரட்ீணசகளுக்குரிய 

விை்ைப்பதொரிகளும் உள்ளடங்கலொக) இதை்கு விை்ைப்பிக்கத் ததணவயில்ணல. 

 

04. அதை்கொன மொதிரி விண்ணப்பப்படிெத்கத அரசகரும மமொழிகள் திகணக்களத்தின் 

www.languagesdept.gov.lk எனும் இகணைத்தளத்திலிருந்து தரவிைக்கம் மசை்து, சரிைொகப் பூரத்்தி 

மசை்த விண்ணப்பப்படிெத்கத தபொல் மூலம் அனுப்பி கெத்தல் தெண்டும்.  

விண்ணப்பப்படிெத்தின் விபரங்ககள தமது மசொந்தக் ககமைழுத்திதலதை பூரத்்தி மசை்தல் 

தெண்டும் என்பதுைன், நிறுெனத ்தகலெரின் சொன்றுகர மை்றும் பதவி முத்திகரயுைன் 2021.02.12 

ஆம் திகதிைன்று அல்லது அதை்கு முன்னர ் கிகைக்கக் கூடிைெொறு அரசகரும மமொழிகள் 

ஆணையொளர் நொயகம், அரசகரும மமொழிகள் திணைக்களம், இல. 341/7, தகொட்தட வீதி, 

ரொஜகிரிய எனும் முகெரிக்குப் பதிவுத் தபொலில் அனுப்பி கெத்தல் தெண்டும்.  

விண்ணப்பப்படிெத்கத அனுப்பி கெக்கும் தபொல் உகையின் இைது பக்க தமல் மூகலயில் 

”வொய்மூலப் பரட்ீணச – 2021” எனக் குறிப்பிடுதல் தெண்டும். 

 

 

 

05. பரீைக்சக்கு விண்ணப்பிக்கும் அகனத்து உத்திதைொகத்தரக்ளும் தொம் ததொை்றும் மை்ைத்திை்கு 

அகமை பரீைக்சக் கை்ைணத்கதப் பின்ெருமொறு மசலுதத்ுதல் தெண்டும். 

 

i. I ஆம் மை்ைம் – ரூ. 1000.00 

ii. II ஆம் மை்ைம் – ரூ.  700.00 

https://www.languagesdept.gov.lk/


iii. III ஆம் மை்ைம் – ரூ.  500.00 

iv. IV ஆம் மை்ைம் – ரூ.  300.00 
 

பரீைக்சக் கை்ைணத்கத நொை்டிலுள்ள எந்தமெொரு இலங்கக ெங்கிக் கிகளயிலும் ”ரொஜகிரிய, 

இலங்ணக வங்கியின் அரசகரும மமொழிகள் ஆணையொளர் நொயகத்தின் 7041541 எனும் 

இலக்கமுணடய கைக்கிை்கு” ெரவு கெத்தல் தெண்டும் என்பதுைன், அப் படிெத்தில் 

கெப்பொளரின் மபைர ் மை்றும் முகெரிகைக் குறிப்பிடுெதை்கொன இைத்தில் மபைர ் மை்றும் 

முகெரிக்கு தமலதிகமொக விண்ணப்பதொரியின் ததசிை அகைைொள அைக்ை இலக்கத்துைன் 

ெொை்மூலப் பரீைக்ச – 2021 எனவும் குறிப்பிடுதல் தெண்டும்.  அப் பை்றுசச்ீைக்ை பரீைக்சயின் 

தபொது சமரப்்பித்தல் தெண்டும். 

06. விண்ணப்பப்படிெத்கதப் பூரத்்தி மசை்ெதை்கொன அறிவுறுத்தல்கள். 

1) மொெை்ைம் – சுகொதொர கொரணங்களின் அடிப்பகையில் கிகைக்கப்மபறும் 

விண்ணப்பப்படிெங்களின் எண்ணிக்ககக்கு அகமெொக இெ் ெொை்மூலப் பரீைக்சகை 

மொகொண மை்ைத்தில் ஏை்பொடு மசை்ெதை்கொன ெொை்ப்புக்கள் இருப்பதொல் உங்களது 

அலுெலக முகெரி உள்ளைங்கும் மொெை்ைத்கத உரிை கூை்டில் குறிப்பிடுக. 

2) பரீைக்சக்குத் ததொை்றுெதை்கொகப் பூரத்்தி மசை்துள்ள எழுத்துமூலத ் தகககமகள், 

ெொை்மூலப் பரீைக்சக்கு விண்ணப்பிக்கும் மமொழி மை்றும் விண்ணப்பிக்கும் மை்ைத்கத 

சரிைொகக் குறிப்பிடுதல் தெண்டும் என்பதுைன், விண்ணப்பப்படிெத்தில் 

குறிப்பிைப்பைட்ுள்ள தகெல்கள் பின்னர ் எக்கொரணத்திை்கொகவும் மொை்ைம் மசை்ைப்பை 

மொை்ைொது.   

3) விண்ணப்பப்படிெத்தில் 1, 2 ,4 ஆம் விைைங்களுக்குரிை தகெல்ககளக் கணனி 

மைப்படுத்தும் ெசதியின் மபொருைட்ு கை்ைொைமொக ஆங்கிலப் தபமரழுத்துக்களில் 

குறிப்பிடுதல் தெண்டும். 

4) விண்ணப்பப்படிெத்தின் 7 ஆம் இலக்கத்தில் தகை்கப்பைட்ுள்ள மதொகலதபசி இலக்கம் – 

இப் பரீைக்ச மதொைரப்ொன சில விைைங்ககளத் மதொகலதபசி மூலம் குறுஞ் மசை்திகளொக 

அறிவிப்பதை்கொன ெொை்ப்புக்கள் கொணப்படுெதொல் உங்ககளத் மதொைரப்ு மகொள்ளக் 

கூடிை ககைைக்கத ்மதொகலதபசி இலக்கமமொன்கைக் குறிப்பிடுதல் தெண்டும்.  அெ்ெொறு 

இல்கலமைனில் மொத்திரம் நிகலைொன மதொகலதபசி இலக்கமமொன்கைக் குறிப்பிைவும். 

5) விண்ணப்பப்படிெத்தின் 8 ஆம் இலக்கத்தில் குறிப்பிைப்பைட்ுள்ள அரசகரும மமொழித் 

ததரச்ச்ி ெொை்மூலப் பரீைக்சக்குத் ததொை்றுெதை்கொகப் பூரத்்தி மசை்துள்ள எழுத்துமூலத ்

தகககமக்குரிை மபறுதபறுகள் மதொைரப்ொன தகெல்ககளக் குறிப்பிடுதல் தெண்டும்.  

அத் தகெல்களுக்குரிை மபறுதபை்றுக் குறிப்பின் பிரதிமைொன்கை நிறுெனத் தகலெர ்

அல்லது அெரொல் அதிகொரம் அளிக்கப்பை்ை தெறு ஒரு உத்திதைொகத்தர ் மூலம் 

உறுதிப்படுத்தி, பரீைக்சக்குத் ததொை்றும் சந்தரப்்பத்தில் சமரப்்பித்தல் தெண்டும். 

6) விண்ணப்பப்படிெத்தின் 9 ஆம் இலக்கம் – பரீைக்சக் கை்ைணம் மசலுத்திைகம 

மதொைரப்ொன தகெல்ககள உள்ளைக்கல் தெண்டும் என்பதுைன், பை்றுச ்சீைட்ு இலக்கமொக 

பணம் மசலுத்திைதன் பின்னர ்ெங்கியினொல் ெழங்கப்படும் பை்றுசச்ீை்டின் இைதுபக்க கீழ் 

மூகலயில் அசச்ிைப்பைட்ிருக்கும் இலக்கத்கத (நொன்கு பகுதிககளக் மகொண்ைகமந்த) 

விண்ணப்பப்படிெத்தின் உரிை கூை்டில் குறிப்பிடுதல் தெண்டும்.  அப் பை்றுசச்ீைக்ை 

ெொை்மூலப் பரீைக்சக்குத் ததொை்றும் தபொது சமரப்்பித்தல் கை்ைொைமொனதொகும். 

 

07. தமை்குறித்த அறிவுறுத்தல்கள் மை்றும் மொதிரி விண்ணப்பப்படிெத்திை்கு அகமெொகக் 

கொணப்பைொத அல்லது பூரணமை்ை அல்லது இறுதித ் திகதியின் பின்னர ் கிகைக்கப்மபறும் 

விண்ணப்பப்படிெங்கள் எெ்வித அறிவித்தலுமின்றி நிரொகரிக்கப்படும்.  இதுதெ தமை்குறிதத் 

சுை்ைறிக்கககளுக்கு அகமை நைொத்தப்படும் இறுதி ெொை்மூலப் பரீைக்ச என்பதொல், எதிரெ்ரும் 

கொலங்களில் ெொை்மூலப் பரீைக்சக்குத் ததொை்றுெதை்கொன தகொரிக்கககளும் எெ்வித 

அறிவித்தலுமின்றி நிரொகரிக்கப்படும்.   

08. அரசகரும மமொழிகள் ஆகணைொளர ் நொைகத்தின் தீரம்ொனதம இப் பரீைக்ச மதொைரப்ிலொன 

அகனத்து விைைங்கள் குறித்த இறுதித ்தீரம்ொனமொகும்.  



09. சிங்கள, தமிழ் மை்றும் ஆங்கில மமொழிமூலங்களில் பிரசுரிக்கப்படும் இெ் அறிவித்தலில் 

பதங்களுக்கிகைதை ஏததனும் முரண்பொடுகள் கொணப்படுமொயின் அெ்ெொைொனமதொரு 

சந்தரப்்பத்தில் சிங்கள மமொழிமூல அறிவித்தலுக்கு அகமெொகதெ நைெடிக்கக எடுக்கப்படும். 

 

 

பிரின்ஸ் தசொனொதீர 

அரசகரும மமொழிகள் ஆகணைொளர ்நொைகம் 

அரசகரும மமொழிகள் திகணக்களம் 

இல. 341/7, தகொை்தை வீதி, 

ரொஜகிரிை. 

2021.01.05 

 


